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Osobní údaje   

Datum narození:  9.8.1977  

Email:   novak@kosas.cz  

Vzdělání:   

2012 - 2013  Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice  - 

Doplňkové pedagogické studium – učitel všeobecně vzdělávacích předmětů  2. 

stupně ZŠ a SŠ.  

  

2002 - 2008  

  

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta  
Magisterský titul  v oboru Anglická a španělská filologie (Mgr.)  

  

1997 - 2000  

  

Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Karlovy Vary  
Diplomovaný specialista v oboru cestovní ruch (DiS.)  

  

1992 - 1995  

  

  

Gymnázium Aš  

Účast na konferencích, odborných školeních apod.:  

 Školení styčných koordinátorů pro Předsednictví ČR v Radě EU – společenská a obchodní etiketa a 

komunikace, protokol, stolování, image a styl (Spol. VIA PERFECTA + Úřad vlády)    

 Maturitní informační veletrh - Dejme šanci české vzdělanosti (MŠMT, Praha)  

 Psát není tak složité, aneb pojďme tvořit Metodický portál (VÚP, Praha)  

 Vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ v problematice udržitelného rozvoje (EURION, Brno)  

 Stop domácímu násilí u osob z jiných etnik (Spondea, Brno)  

 Respektovat a být respektován (Respektovat a být respektován, z.s.; Praha) 

 Využívání písní ve výuce anglického jazyka (Descartes, Praha) 

 Internet ve výuce angličtiny II. (Descartes, Praha) 

 Správná výslovnost v anglickém jazyce II. aneb „Pronunciation does matter!“ (Descartes, Praha) 

 Školení digitálních kompetencí (Techsoup, Vídeň) 

 

  

Jazykové dovednosti  

  

Angličtina – výborně, Základní státní jazyková zkouška, Státní zkouška na FF Univerzity 

Palackého, úroveň C2  
  Španělština – výborně, Státní zkouška na FF Univerzity Palackého, úroveň C2  
  Němčina – základní znalost (pasivní)  

  

Studijní a pracovní pobyty 

  

Angličtina  ● Studijní stipendium Merrill Scholarship na Moravian College, PA, USA – 1 rok  

  

  

● Studijní a pracovní pobyt Work and Travel USA 2003, 2004, 2005   

Španělština  ● ERASMUS program – Univerzita v Granadě, Španělsko - 5 měsíců  

    



Pracovní zkušenosti  
  

9/2017 –  dosud  zástupce ředitele pro VOŠ  

12/2008 - dosud   SZŠ a VOŠ Cheb, ICT metodik; učitel: anglický jazyk, aplikovaná výpočetní 

technika, metody práce s textem  

01/2010 – 01/201 Heinz Glas Decor s.r.o. - výuka anglického jazyka pro zaměstnance firmy   

01/2010 - 12/2012  Národní institut dalšího vzdělávání - Tutor / lektor hodnotitelů nových písemných 

a ústních maturitních zkoušek   

11/2008 - 06/2009  Úřad vlády ČR, liaison officer / styčný koordinátor pro zahraniční delegace EU na 

úrovni ministrů  

 Ocenění  

 

březen 2020 Ocenění nadace Schola Ludus – za mimořádné výsledky ve výchově a vzdělávání 

mládeže 

říjen 2020  NADACE VIA  ocenění VIA BONA, kategorie Srdcař za všeobecnou podporu 

občanské společnosti a inspiraci dalších lidí k dobrovolnictví v Karlovarském 

kraji   


